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  الملخص
ال التربیــة الریاضــیة لمــا لهــا مــن أهمیــة بالغــة فــي زاد االهتمــام بالدراســات والبحــوث فــي مجــ

 وفقـــا  تحـــسین المـــستوى الریاضـــي بـــشكل عـــام ودقـــة الرمـــي فـــي األســـلحة األولمبیـــة بـــشكل خـــاص 
 للمتطلبــات الخاصــة بفعالیــات الرمایــة ومنهــا األســلحة الهوائیــة واســتخدمت الباحثــة أحــد األســالیب

 فــي المقارنـة بــین المجمـوعتین لغــرض تحدیــد L.S.D واختیـار اإلحـصائیة مثــل التحلیـل التمییــزي،
 فالتحلیــل التمییــزي هــي عملیــة تــصنیف مجمــوعتین أو عــدة ،أهــم المتغیــرات ذات التــأثیر المعنــوي

 وقـد أمكـن التمیـز مـا بـین ،مجموعات لمعرفة عائدیة أي مفردة جدیدة ثم تخضع لعملیـة التـصنیف
  .الحالتین وبالتالي التصنیف المناسب لكل حالة
ACTABSTR  

Determining the accurate shot of rifle and pistol shot by 

using discriminate analysis. (Applied study)  
Lecturer Aidaa Younis Murad 

Mosul university / college of physical education 

The interest increased in studies and researches in physical 
education field, for its importance in improving sport level generally, and 
the accurate shorting in Olympic weapon specifically, According to 
special actualities in shorting one of them is air weapons. The researcher 
used one style of statistical  means for the distinctional analysis and 
choosing L.S.D. The comparison between their groups. For elongation 
the most important variations, Which have significant effect. 

Discriminate analysis in specific groups or in many groups knowing 
the relatedness of any new vocabulary, Which is not. 
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Submitted to any classification of process. So, they can distinguish 
between the two cases, then the classification may be suitable for each 
case. 

   المقدمة-١
إن كـــل متــــابع ومتأمــــل لتطــــور المــــستویات الریاضـــیة واالنجــــازات الفائقــــة یــــدرك أن للعلــــوم 

فــي التطــور الریاضــي بأبعــاده المختلفــة المــستند علــى أســس علمیــة الریاضــیة شــأن كبیــر وعظــیم 
سجم بــه قدراتــه واســتعداداته وٕامكانیاتــه نــوذلــك مــن خــالل إعــداد الفــرد إلــى أعلــى مــستوى ریاضــي ت

 وفــق نــوع النــشاط الریاضــي الــذي یتخــصص فیــه ویمارســه بمحــض إرادتــه وقــد ســاندت هــذا علــى
مختلفــة ومتطــورة وصــوًال التطــور العلــوم التــي تــسهم فــي تحلیــل هــذه االنجــازات بأســالیب إحــصائیة 

 والعمل على تمیزها وتشخیصها واإلسهام فـي وضـع الحلـول إیجاباً  وأإلى العوامل التي تؤثر سلبًا 
 ومن هذه الفعالیات التي تم تسلیط الصور علیها أال وهي فعالیة الرمایة األولمبیـة حیـث .المناسبة

تتخــــذها اللعبــــة موقفــــًا متمیــــزًا فــــي األلعــــاب الریاضــــیة األولمبیــــة نظــــرًا لقــــدمها فــــي الــــدورة األولــــى 
 واألســلحة الهوائیــة تحتــاج أساســًا إلــى زمــن أداء معــین ودقــة فــي إصــابة ،)١٩٨٦،١١٠الــصوفي،(

  . المركــــــــــــــــــــــــــــز والثبــــــــــــــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــــــــــاليدف ودرجــــــــــــــــــــــــــــة عالیــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن األداء الهــــــــــــــــــــــــــــ
 وعلـى ة المعـاییر الكاملـ أحـدیل اإلحـصائي الموضـوعي الـدقیق هـولأن التح) ٣٣ ،٢٠٠٥،ويراال(

ضوئه یمكن مراجعة المناهج التدریسیة والوقـوف علـى الواقـع الحقیقـي لمـستوى األولمبـي واالرتقـاء 
ســـتخدام الوســـائل اإلحـــصائیة بـــشكل عـــام لـــذا ارتأینـــا بهـــم باتجـــاه متطـــور وهـــذا یـــأتي مـــن خـــالل ا

اســــتخدام التحلیــــل التمیــــزي لتوضــــیح الرؤیــــا الواقعیــــة النجــــاز الالعبــــین وتحدیــــد األداء واالنجــــاز 
ألن من المتطلبات األساسیة للعمـل التـدریبي هـو تحلیـل وتـشخیص األخطـاء ومعالجتهـا . األفضل

وبدأت البحوث والدراسات تتجه إلـى دراسـة كافـة  ).٣٢ ،٢٠٠٥،الراوي(أثناء التدریب والمنافسات 
العوامل التي تؤثر سـلبیًا أو ایجابیـًا علـى دقـة الرمـي والتـي لهـا عالقـة بتطـویر مـستوى الرمـي تبـدأ 
الــبعض بدراســة عالقــة الــصفات الفــسیولوجیة بدقــة الرمــي والــبعض األخــر تنــاول عالقــة الجوانــب 

ومــن هـــذه . القــة القیاســات الجـــسمیة بدقــة الرمـــيالنفــسیة علــى دقـــة الرمــي وبعـــضهم بحــث فـــي ع
ـــاه بدقـــة الرمـــي بالمـــسدس ) ٢٠٠٤ الـــصوفي( الدراســـات دراســـة ـــز االنتب ـــات وتركی حـــول عالقـــة ثب

 توصــلت هــذه الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتبـاط معنــوي بــین ثبــات االنتبــاه ودقــة الرمــي اذالمركـزي 
بــاط معنــوي بــین تركیــز االنتبــاه ودقــة بالمــسدس المركــزي ثــم توصــلت الدراســة إلــى عــدم وجــود ارت

  .الرمي
حـول عالقــة اللیاقــة البدنیـة بدقــة الرمـي بالبندقیــة مــن ) ١٩٨٨،الـصوفي وآخــرون(ثـم دراســة 

أوضــاع الرمــي الــثالث وقــد توصــلت الدراســات إلــى عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط معنــوي بــین اللیاقــة 
  .البدنیة ودقة الرمي بالبندقیة بأوضاعها الثالث
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  میة البحث أه-٢
تكمن أهمیة البحث في دراسة دقة الرمي التي تبین التـأثیرات االیجابیـة التـي یمكـن تحقیقهـا 

وكـذلك خـصوصیة الوسـیلة اإلحـصائیة التـي . ب الریاضـيیمن خالل المشاركة المنتظمة في التدر 
 مــن خاللهــا یمكــن تــشخیص النــواحي االیجابیــة والــسلبیة بــشكل دقیــق وصــوًال إلــى أفــضل الحلــول

لذا رأینـا التقـصي عـن المتغیـرات المختلفـة التـي ممكـن أن . نجاز الرميأللتطویر المستوى الرقمي 
تكون لها عالقة أو تأثیر على دقة الرمي من خالل استخدام األسالیب اإلحصائیة وطرائق تحلیـل 

  .البیانات والتي من خاللها یمكن تشخیص حاالت الخلل ومعالجتها بشكل أكثر دقة
   البحثمشكلة -٣

ي المــسدس والبندقیــة محلیــًا حتتجــسد مــشكلة البحــث فــي انخفــاض مــستوى الرمــي فــي ســال
وقطریًا مقارنة بالمستویات العربیة والعالمیة إیمانًا من الباحثـة بـضرورة تطـویر مـستوى هـذه اللعبـة 

 ي المـسدس والبندقیـة مـع إدخـال المعالجـاتحمن خالل إجراء دراسات تتبعیة لدقـة الرمـي فـي سـال
عالجة الحاالت الـسلبیة وصـوًال اإلحصائیة الدقیقة لدراسة وتشخیص الحاالت االیجابیة وتثبیتها وم

 الن مقارنــة أداء الالعبـین وتـشخیص حــاالت فــضل بمـا یخـدم تطــویر لعبـة الرمایـة،إلـى انجـازات أ
عبــین القــدر فــي أدائهــم تعــد مــن المحــاوالت المهمــة فــي اكتــشاف االختالفــات الفردیــة فــي أداء الال

(Siedentop, 1988 , 306).  
   هدف البحث-٤

 المـــسدس ســـالحيیهـــدف البحـــث إلـــى التعـــرف علـــى أســـباب انخفـــاض مـــستوى الرمـــي فـــي 
والبندقیــة محلیــًا ومــن خــالل النتــائج الفردیــة والفرقیـــة التــي نظمــت خــالل هــذه الحقبــة الزمنیــة فـــي 

اســة تتبعیــة لدقــة الرمــي فــي القطــر ومــن ثــم دراســة تطــویر مــستوى هــذه اللعبــة مــن خــالل إجــراء در 
 المسدس والبندقیة مع إدخـال األسـالیب والمعالجـات اإلحـصائیة الدقیقـة لدراسـة وتـشخیص سالحي

الحاالت االیجابیة وتثبیتها ومعالجة الحاالت السلبیة وصوًال إلى انجازات أفضل بما یخـدم تطـویر 
  .لعبة الرمایة

   مجاالت البحث-٥
 العبـًا مـن فئـة المتقـدمین باألسـلحة الهوائیـة أبطـال القطـر )١٦ (عینة بعدد  : المجال البشري-

  . المسدس والبندقیة الهوائیةسالحيفي 
  ١٥/١/٢٠٠٧ ولغایة -١/٨/٢٠٠٦ من ابتداً  :  المجال الزماني-
  .بغداد/ میدان خولة بنت األزور للرمایة األولمبیة  :  المجال المكاني-
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  النظري اإلطار -١
حــــد طرائــــق تحلیــــل البیانــــات أ هــــو )Discriminante analysis(إن التحلیــــل الممیــــز 

م تهــت يللمتغیــرات التــي تعتمــد علــى مفــاهیم كثیــرة كالتــصنیف والتمییــز والدالــة الممیــزة وغیرهــا وهــ
بعـــضها عـــن بعـــض ات مختلفـــة متمیـــزة مـــل فـــي مفـــردات مجموعـــاتـــأثیر مجموعـــة مـــن العو بدراســة 

حیـث  االنحـدارتحلیـل  المتبـع فـي حالـة السلوب نفسهاستخدم نالممیزة سوف  ولغرض إیجاد الدالة
ستكون معادلة خطیة تضم جمیـع المتغیـرات ثـم نـستخدم هـذه المعادلـة لغـرض التمیـز أن اسـتخدام 

المجمـوعتین مـن تحدیـد لالعبـي التحلیل الممیز یمكننا من معرفـة أي مـن هـذه المتغیـرات المتمثلـة 
 الـذین لـدیهم دقـة كبیـرة عنـد الرمـي والـذین یرغبـون ینالالعبـدقة الرمي والتي لها تأثیر علـى جعـل 

هنـاك تـشابه بـین هـدف كـل مـن التحلیـل التمییـزي ، في الحصول على الدرجة المتقدمة عند اللعـب
 یحاول كالهما استخدام نموذج خطي یـصف العالقـة بـین المتغیـرات المعتمـدة اذوتحلیل االنحدار 

  (Klenbaum , 1988, 560-661) . وعدد من المتغیرات المستقلة
صــفات تمثــل ) ١٩٦٣(  أول مــن اقتــرح الدالــة الخطیــة للمتغیــرات عــام )Fisher(ویعتبــر 

  .(Ciri, 1977, 241)  مختلفة
 Linear Discriminat Function(وعرفت هذه الدالة فیما بعد بالدالة التمییزیة الخطیة 

  .لتصنیف األفراد ألحد المجموعتین)  
 أن التقــویم فــي التربیــة الریاضــیة هــو العملیــة )١٩، ٢٠٠٥، نعبــد الحمیــد واخــرو (یــضیف 

بقـصد معرفـة مـدى االسـتفادة مـن الـدرس أو البرنـامج التـدریبي ومـدى ، التي تجـرى علـى الریاضـي
تأثیره في تغیر سلوك الرماة مـع إكـسابهم المهـارات الحركیـة المتعـددة والعـادات الـصحیحة الـسلیمة 

  .أخر أسلوب الالعب تأشیر مدى تقدیم أو تعنفضًال 
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  إجراءات البحث -٢
   المنهج المستخدم-١

  .طبیعة البحثلاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطریقة المسح المالئمة 
   عینة البحث-٢

ــــالمتمثــــل برمــــاة القطــــر المتقــــدمین تــــم اختیــــار عینــــة البحــــث   سالحيبالرمایــــة األولمبیــــة ال
 تم اختبار نتائج الرمي للفرق اذرامیًا ) 16(حث من الهوائیة وتكونت عینة الب) المسدس والبندقیة(

) 8(هما للمـسدس واألخـرى للبندقیـة وكـل مجموعـة تـضم اوتقسیمها إلى مجموعتین متساویتین أحد
خذ نتائج الرمي لهـم اعتمـادًا علـى درجـات احتـساب أم ثمن رماة األندیة المشاركة ) 6(لـ متغیرات 

  . المركزي للرمایةيد العراق قانونًا لدى االتحاةالنتائج المعتمد
  

   األدوات المستخدمة في البحث-٣
 التحلیــل تــم اســتخدام األجهــزة والمعـــدات إلجــراءلغــرض الحــصول علــى البیانــات المطلوبــة 

  :االتیة
  .األسلحة الهوائیة بالمواصفات القانونیة  -أ 
 . ملم الخاصة باألسلحة الهوائیة(4.5)عیار ) طالقاتإ(تم استخدام : العتاد  -ب 

 وتوضــح األهــداف علــى ، الهوائیــةلألســلحةتــم اســتخدام األهــداف الورقیــة الدولیــة : دافاألهــ  - ج 
  خـــــــــط الرمـــــــــي والـــــــــذي یبعـــــــــد مـــــــــداره عـــــــــن نقطـــــــــة الرمـــــــــي التـــــــــي یقـــــــــف علیهـــــــــا الرمـــــــــاة 

   ویكــون ارتفــاع األهــداف عــن نقطــة ارتفــاع األهــداف عــن نقطــة الرمــي ] ملــم0.5 ±م [10
إلـــى محـــور    عـــن محـــور األهـــداف والمـــسافة بـــین مراكـــز]ســـم20 ±ســـم 140 [و األرض 

 .5) ،1997 ،عبد الحلیمعادل   ((13.7) ،[75:6]یعرف نقطة الرمي 

وبعــد  یــتم تنفیــذها خــالل وقــت محــدد قانونــًا اإلطالقــاتلكــل رامــي عــدد مــن خــصص أیــضًا   -د 
 .* من الرمي یتم حساب إطالقات المؤشرة على األهدافاالنتهاء

  مجـامیع لكـل مجموعـة6اق علـى شـكل یسـ) القـاتطإ مـن 60(سـیكون منهـاج االختبـار مـن  -هـ
 حـسبت فـإذا الهـدفمنـاطق المـصابة فـي ال بموجـب اإلطالقاتویتم حساب ) طالقاتإ 10(

 فتحتـسب لهـا )الحـد الفاصـل بـین منـاطق اإلصـابة( أي جـزء مـن حلقـة اإلصـابة اإلطالقـات
بـشكل دقیـق مـن فالرمایة یمكن من خاللها قیـاس دقـة الرمـي ، قیمة منطقة اإلصابة األعلى

 . الرقميخالل اعتماد على االنجاز

                                           
الرمایة األولمبیة وبعد االنتهاء من ب. عناد جرجیس مدرب المنتخب دولي. خالل د من االستفادة من النتائج  تم *

 طالقات المؤشرة على األهدافإلالرمي یتم حساب قیم ا
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 أو (10) القیمة اإلطالقات تزداد كلما اقتربنا من مركز الهدف لذا تحمل اإلطالقات قیم إن
 اإلطالقـاتطالقات وتسمى المجموعة األولى ثـم قـیم إ )عشر( لكل اإلطالقات ویتم جمع قیم (9)

 مكونــة مــن طالقــات الــسباقلــسادسة ألن مجمــوع اإلالفقــرة الثانیــة وكــذلك الثالثــة إلــى المجموعــة ا
 )(6نقطـــة تـــضرب  )100( لكـــل مجموعـــة حـــد األعلـــى  مقـــسمة إلـــى ســـت مجـــامیعأطالقـــة )60(

  ).١٠، ٢٠٠٥  ،الراوي( نقطة 600) االنجاز(مجامیع فیكون الحد األعلى 
طالقــات وهــذه الطریقــة معتمــدة إ )عــشر(سبها بكــل نــو  لغــرض التعــرف علــى قــیم إطالقــات

ب القانون الدولي للعبة والغرض كسر التعـادل وكـذلك التعـرف علـى مـستوى الرمـاة مـن خـالل حس
وقد تم تحلیل هذه النتـائج . طالقات ومقارنتها بالمجامیع األخرىإ )10(تحلیل نتائج كل مجموعة 

 ســـالحيبأســـالیب إحـــصائیة متعـــددة لغـــرض الوصـــول إلـــى أفـــضل االنجـــازات الرقمیـــة فـــي الرمـــي 
  .هوائیة والمسدسالبندقیة ال

  : بإستخدام التحلیل التمییزي اإلحصائیة المعالجات-٤
 هـــو إحـــد طرائـــق تحلیـــل البیانـــات Discriminate analysisمفهـــوم التحلیـــل التمییـــزي 

والتمییز والدالة الممیزة التي تعتمد على مفاهیم كثیرة كالتصنیف ) 15 ،1987 ،الراوي(للمتغیرات 
  .وغیرها

  -:یأتيم كما یمكن تفسیر المفاهی
  Classificationالتصنیف  - ١

 من المفردات داخل كل فئة معینة وتفریغها إلى عدة مجموعات بحیـث تكـون (n)هو عزل 
 المفــردات داخــل كــل مجموعــة متــشابهة قــدر اإلمكــان ومختلفــة عــن مفــردات المجموعــة األخــرى،

 الحـصول علـى نتـائج مـًا فـيمهدیـة دورًا ر  تلعب الفروق الف، اذ102) ،2004 في وآخرون،و الص(
 أن ریاضة الرمایة غیر محـددة بعمـر معـین فقـوانین سلبیة أو ایجابیة خالل المنافسات فضًال عنْ 

 ,ISSF)( "  سنة فما فوق)  21( أن أعمار فئة المتقدمین تبدأ من عمر " االتحاد الدولي تنص على

2005 ,.30.  

  Discriminationالتمییز  - ٢
 مــن عملیــة التــصنیف لعینــة االنتهــاءل الممیــز ویبـدأ عنــد  لعملیــة التحلیــاآلتیــةوهـي المرحلــة 

معینة أو من مجتمع معین أو عدة مجموعات لذا یعني التمییز معرفة عائدیة أي مفردة جدیدة لـم 
  .تخضع لعملیة التصنیف ومن إحدى هذه المجموعات طبقًا للصفات التي تحملها

  :األداة - ٣
 ویتم Discrimination functionلة الممیزة داالإن األداة التي تقوم بعملیة التمییز هي 

تعریــف الدالــة الممیــزة بأنهــا مركبــة عــدة متغیــرات مــؤثرة فــي صــفة معینــة تظهــر بمعــامالت محــددة 
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 إلـــى تقـــسیم عینـــة معینــة إلـــى مجمـــوعتین أو أكثـــر وٕاجـــراء  باالســتنادكـــونیوتكــوین الدالـــة الممیـــزة 
  .سلسلة من العملیات اإلحصائیة 

 :االتية الممیزة الخطیة على الشكل لذلك ستكون الدال

Z = a1X1 + a2X2+…………….+ anXn……….[1-1] 
  : أناذ

X1, X2,……. Xn  ــــة الممیــــزة   )المتغیــــرات المقاســــة(هــــي المتغیــــرات التــــي تكــــون الدال
 a1, a2 ,…… an  وتعـرف ) األوزان(الت تلـك المتغیـرات أو مهـي معـا(Z)بأنهـا دالـة خطیـة   
   .Xi [i = 1,2,3….n]لـ  

بعد تكوین الدالة الممیزة یمكن الحصول علـى قیمتهـا المفـردة الجدیـدة عـن طریـق تعـویض و 
 ومعرفــة عائدیــة أي مفــردة جدیــدة ســیتم [1-1]قــیم المتغیــرات التــي تحملهــا المفــردة فــي المعادلــة 

  .[C]ة قیمة الدالة الممیزة لها بقیمة محددة یرمز لها بالرمز رنبمقا
ــــینو  ــــق تعــــویض یوصــــف قیاســــًا للمــــسافة مــــا ب ــــده عــــن طری ــــذي یــــتم تحدی  المجمــــوعتین ال

 ومتوســــطات المتغیــــرات فــــي [1-1] فــــي المعاملــــة  االولــــىمتوســــطات المتغیــــرات فــــي المجموعــــة
  . التي نحصل منها على المعادلتین التالیتیننفسها  الثانیة في المعادلةالمجموعة

__

Z 1 = a1

__

X 1
(1) + a2

__

X 2
(1) + a3

__

X 3
(1) + ……+ an

__

X n
(1)  ……… [1-2] 

__

Z 2 = a 1

__

X 1
(2) + a2

__

X 2
(2) + a3

__

X 3
(2) + ……+ an

__

X n
(2)  ……… [1-3] 

فإنـــه ســـوف یكـــون . B,Aفـــإذا فرضـــنا بأنـــه لـــدینا مجمـــوعتین لغـــرض التمییـــز بینهمـــا مثـــل 
ـــذ فـــان . B مـــن مجـــامیع المقاســـة فـــي [nb] و [A] مـــن المجـــامیع المقاســـة مـــن [na]هنـــاك عندئ

 وســــوف )1997،115 ،شــــربجي(االتیــــة ســــوف تــــستخرج مــــن الــــصیغة  معــــامالت الدالــــة الممیــــزة
  :االتیةتستخرج الصیغة 

G =                                                          
 

  

b(2 اذ

__

Za – 
__

Z (األوساط من  بینتمثل مجموع المربعات (Z) للمجموعتین أما المقام من 
یع أن مجموع المربعات األوساط للمجام. الصیغة فأنها تمثل مجموع المربعات داخل المجامیع

  .(D)یمكن كتابتها بـ قیمة 
  
  

(
__

Z a – 
__

Z b)2 

∑ =
na

1i  (Zi – 
__

Za)2 + ∑ =
nb

1j (Zj – 
__

Z b)2 
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  : أن اذ
D = a1b1 + a2b2 

d1 = 
__

X a1 – 
__
X b1 

d2 = 
__

X a2 – 
__

X b2 

  فــــإذا بواســـطة تحلیــــل التبـــاین الممیــــزة تمثــــل اختبـــار معنویــــة الـــدوال )D(باســـتخراج قیمـــة و 
  . من الدرجات الحریةKألى ]                [ D2.   =لمجامیعلالمربعات مجموع ضنا أن فر 

  عدد الصفات المقاسة =  k إن اذ
ن    مجموع المربعات داخل المجامیع  = D وٕا

  من درجات الحریة ) na+nb-k-1 (الىو 
  : هي[C]وبذلك تكون قیمة 

.
2

)2()1( ZZC +
= ………..[1-4] 

 

XXX  أناذ
(1)

n
......(1)

2
,(1)

1
                  المتغیـــــرات فـــــي المجموعـــــة األولـــــى وأنهـــــي متوســـــطات 

XXX
(2)

n
.......(2)

2
,(2)

1
هـــي متوســـطات المتغیـــرات فـــي المجموعـــة الثانیـــة ویمكـــن تحلیـــل الدالـــة  

  :االتي عن طریق استخدام المصفوفات وكما في الشكل [1-1]الممیزة 
Z = aX ′  ….. [1-5] 

   . ھو قیمة المتغیرات التي تعتمد علیھا الدالة الممیزة: Xحیث أن 
a :ھو قیمة معامالت تلك المتغیرات.  

وأعطــى  ،)مهــالونوبیس(هــو العــالم اإلحــصائي أن أول مــن درس المــسافة بــین المجمــوعتین 
  الهنــــــــــدي المــــــــــشهورمقیاســــــــــًا للمــــــــــسافة بــــــــــین المجمــــــــــوعتین وهــــــــــو مــــــــــصطلح وصــــــــــفه العــــــــــالم 

 Mahalanobis overall 1972 ,251)  (مـا سـمي بأسـمه وصـیغته الریاضـیة هـي وبحـسب 
   :یأتي

D2 = (
__

X 1 – 
__

X 2) S-1 (
__

X 1 – 
__

X 2)………..(1-6) 
  : أناذ
)__

2

__

1 XX  S-1 وان ة والثانیــــىلحــــسابیة للمجمــــوعتین األولــــهــــو قیمــــة الفــــرق بــــین المتوســــطات ا)−
إن الهـــدف األســـاس فـــي . ین تـــمعكـــوس مـــصفوفة التبـــاین والتبـــاین المـــشترك للمتغیـــرات بـــین العین

 إلـــى افهیصنتـــو مـــشاهدات الصفات التـــي تحملهـــا الـــالتحلیـــل هـــو بنـــاء أو تـــشیید قاعـــدة تـــشتق مـــن 
طة هــذه القاعــدة علــى عائدیــة مفــردة مجمــوعتین أو أكثــر لعینــة معینــة حیــث نــستطیع الحكــم بوســا

  . إلى أحداها"خارجة عن هذه المجموعات"جدیدًة 

na nb   
na + nb 
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 إذا كـان مجمـوع اذالتي تفصل بین المجموعتین )  Cut off point( نقطة الفصل وإلیجاد
ذا أقل مـن تلـك النقطـة فـان هـذا الفـرد یتبـع إلـى المجموعـة معینـة معیننقاط الفرد   زادت مجمـوع وٕا

من المعادلة  للمجموعة األخرى وبحسب نقطة الفصل تابعاً النقطة الفاصلة أصبح النقاط عن تلك 
  )1987,517،الراوي) .(1-4(

 بـــین )cut off point(عنـــد تحدیـــد النقطـــة الفاصـــلة ) Error Rote(وٕایجـــاد نـــسبة الخطـــأ 
فیجـب تكـوین ، ) Z (المجموعتین فإنه قد یكون تـصنیف غیـر صـحیح عنـد اسـتعمال دالـة التمییـز

  .) Z(وال كاالتي لبیان صحة تصنیف أفراد المجموعتین تبعا لـ جد

  )١(                                      جدول رقم 

  

  

  

  

  

إن النــسبة 
na
nab وكــذلك نــسبة 

nb
nba فهــي تقــدیر خطــأ التــصنیف بــین المجمــوعتین تــسمى نــسبة 

النتـساب  P1 ولكن لذا نرمز الحتمال )522، 1987الراوي،  (Apparent Errorالخطأ الظاهر 
 .A وهو عائدیة للمجموعة Bالفرد للمجموعة 

P1 = P2 = f (-             )…………..[1-7] 

ـــــار م ـــــة اختب ـــــضًا مـــــع L.S.Dمكـــــن مقارن ـــــرات  أی ـــــة المتغی ـــــة معنوی ـــــة لمعرف ـــــة التمییزی الدال
 فـي الحـالتین ومـن L.S.D وقیمـة (0.05) (0.01)المستخدمة النتائج وحسب مـستویات المعنـوي 

ثم مقارنة بین المجموعات حسب الفروقات بین األوساط لغرض تحدید أهم المتغیرات ذات التأثیر 
  .یقيالمعنوي الكبیر وكما سیكون واضحًا في الجانب التطب

L.S.D (0.01) (0.05) =t (0.01) (0.05) * Sd' 
   'Sdحیث أن 

Sd' =       
  

تابع   المجموع
 B)(للمجموعة

تابع 
 A)(للمجموعة

  المجموعة

na nab naa )(A  

nb nbb nba )(B  

D2 
2 

2Mse 
r 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٠

  عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها -٤
وعلـــى ضـــوء مـــا تـــم ذكـــره مـــن الطریقـــة المـــستخدمة للدالـــة التمییزیـــة واألســـالیب اإلحـــصائیة 

 :االتیةاألخرى تم التوصل إلى النتائج 
Z = -11.714X1   + 1.314X2 – 10.065X3 + 2.882X4 + 3.92X5 + 11.455X6 + 

-0.31X7 + 10.066X8 
  : كما یليFحسب قیم 

  
 
F =                                           . D2 
 

  : تمثل المتغیرات المستخدمة في البحثPحیث 
D2 = V(Z) = d'â 

D2هي مربع المساحة بین المجموعتین :  
D2 = (8.7)(-11.74) + (8.5) (1.314) + (22.7) (-10.065) + (24.5) (2.882) 

(3.927) + (0.7) (11.488) + (28.5) (-0.031) + (25.5) (10.668) 
 

  .لدالة التمییزیةلختبار المعنوي أل تمثل D2قیم  استخراج ∴
D2 = 77.683 

 فهــذا 0.05 الجداولیــة تحــت مــستوى معنــوي F قــیم 17.47بواســطة التحلیــل التبــاین تــساوي 
  .غیرات المستخدمة في الدراسة قادرة فعًال على التمیز بین المسدس والبندقیةیعني أن المت

 والتي تم فیها تقسیم العینة إلى مجموعتین وعلى المذكورة انفاً من خالل تحدید عینة البحث 
 كدالــة مــستقلة لكــل مجموعــة علــى النحــو إلیهــاضــوء هــذا التقــسیم كانــت النتــائج التــي تــم التوصــل 

  :االتي
Z(1) = 11.714 (76.167) + 1.314 (69.667) – 10.065(61) + 2.882(52.33) + 

3.922(66) + 11.455(60) – 0.31(63) + 10.668(34.50) 
Z(1) = 84.234 
Z(2) = 11.714(84.833) + 1.314(78.167) – (10.065)83.667 + 2.882(72.88) 

3.927(54) + 11.455(60.662) – 0.03(3.9500) + 10.668(60) 
Z(2) = 34.2651 

  Cutoff pointنقطة الفصل 
C =                       =                                = 29.245 

إذا كانت مجموع نقاط الفـرد أكبـر مـن نقطـة الفـصل فـان هـذا یـدل علـى الفـرد سـوف ینتمـي 
لــــى إلــــى المجموعــــة األولــــى وٕاذا كانــــت مجموعــــة النقــــاط أقــــل مــــن نقطــــة الفــــصل ســــوف ینتمــــي إ

  :المجموعة الثانیة وبالتطبیق على الشخص األول في المجموعتین البحث نجد أن

     n1n2 (n1 + n2- p-1) 
    p (n1 + n2) (n1 + n2-2) 

    Z(1) + Z(2) 
          2 

84.234 + 34.256 
2 
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 ٨١

Z(1) = -11.714(71) + 1.314(80) – 10.055(70) + 2.882(51) + 3.927(76) + 
11.455(61) – 0.031(66) + 10.668(32) 

 Z(1) = 53.05 الفرد األول 

نــــي أن الفــــرد ینتمــــي فــــضًال إلــــى  مجمــــوع نقــــاط الفــــرد األول أكبــــر مــــن نقطــــة الفــــصل هــــذا یع∴
  . األولىمجموعة ال

Z(2) = -11.714(90) + 1.314(78) – 10.065(88) + 2.882(80) + 3.927(56) + 
11.455(64) – 0.031(32) + 10.668(61) 
 Z(2) = 5.162 الفرد الثاني 

عــة مجمو ال عــن مجمــوع نقــاط الفــرد الثــاني أقــل مــن نقطــة الفــصل هــذا یعنــي أن الفــرد ینتمــي ∴
  .الثانیة

  ) 2( الفراد المجموعتین كانت تصنیفاتهم كاالتي من الجدول رقم  Zبالرجوع الى الدالة التمیز 
  )2(رقم جدول 

تابع للمجموعة   المجموع
B 

تابع للمجموعة 
A  

  المجموعة
8 0  8 A 
8 8 0 B 

  صفر= نسبة الخطأ الظاهر

ن هــو عائــد لمجموعــة أخــرى إلــى احتمــال تتــسبب فــرد إلــى مجمــوعتیالحقیقــي ونــسبة الخطــأ 
  :هو

p1 = p2 = f ( -1         ) 

  :من جدول نسب مساحات التوزیع الطبیعي القیاسي نجد أن
P1 =  p2 = f(-4.0689) 
P1= p2 = (1-0.9996) = 0.001 

  .هذا االحتمال قلیل جدًا مما یدل على قوة الدالة التمییز في تصنیف األفراد
 تلـــك ة فقـــد تـــم التوصـــل إلـــى مـــا یلـــي الختبـــار معنویـــL.S.Dلغـــرض تفـــسیر نتـــائج االختبـــار 
  -:المتغیرات نالحظ التصنیف كاألتي

L.S.D(0.05)= (1.1414) (2.021)               = 7.990 
 
 
L.S.D(0.01) = (1.1414) (2.704)               = 10.690 

  

D2 
2 

46.9 
6 

46.9 
6 
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 ٨٢

  [3]جدول رقم 

 B C D E F G g مجموعات
L.S.D 
0.05 

L.S.D 
0.01 

A 42.17** 24.17** 16.17** 15.17** 13.17** 10.17* 6.5   
B 3569** 17.67** 9.67*       
C 32** 14**      7.990 10.690 
D 29** 11**        
E 27** 9*        
F 26** 8*        
G 18**         

   (0.01) اختبار معنوي **
   (0.05) اختبار معنوي فقط *

 أي أن األوساط الحسابیة ،نجد أن االختالفات معنویة بین المجموعتین [3] رقم من جدول
  .(0.05) (0.01) عند مستوى معنوي [7.990] و [10.69] البالغة L.S.Dأكبر من قیمة 

ن وان ظھ ور قیم ة سالحی أعط ى نف س النت ائج دال ة التمیزی ة ب ین ال L.S.Dفان االختب ار 
 وھ ذا یعن ي ب أن لدال ة التمیزی ة فائ دة كبی رة ف ي  معن وي ب ین المجم وعتینFالممیزة اإلحصائي 

  .ن المسدس والبندقیة الھوائیةسالحیالتمییز وفي تصنیف ال
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  االستنتاجات والتوصیات
  الستنتاجاتا

  :من خالل تحلیل البیانات تم الوصول إلى جملة من االستنتاجات وهي

 حین بــین ســالB , Aین أمكــن إیجــاد الدالــة التمییزیــة القــادرة علــى التمییــز بــین المجمــوعت -١
 .البندقیة والمسدس

Z = -11.714X1 + 1.314X2 – 10.055X3 + 2.882X4 + 3.927X5 + 
11.455X6 – 0.031X7 + 10.668X8 

 كانــــت تمثـــل حــــد الفـــصل بــــین [C = 29.245] نقطـــة الفـــصل تــــم الحـــصول علیهــــا إن -٢
 .المجموعتین األول والثانیة

 تمثـل احتمـال قلیـل جـدًا [0.001]ت مساویة إلى أن نسبة الخطأ التي تم الحصول علیها كان -٣
فـــي الوقـــوع فـــي الخطـــأ عنـــد تثبیـــت الفـــرد إلـــى أي مجمـــوعتین وهـــذه النـــسبة مقبولـــة إحـــصائیًا 

 .نسالحینستنتج قوة الدالة التمییزیة في تمیز ال

 . أعطى نفس النتائج التي أعطاها الدالة الممیز بین المجموعتینL.S.Dإن اختبار  -٤

 معنــوي تبــین أن المتغیــرات المــستخدم فــي الوســطین قــادرة Fمیــز اإلحــصائي ظهــور قیمــة الم -٥
 .نسالحی التمیز بین العلىفعال  

  التوصیات
دقـة الرمــي وزمــن أداء الرمــي لضـرورة اســتخدام أنظمــة مالحظــة متنوعـة وبــشكل دائــم التحلیــل  -١

  . البندقیة والمسدس لتالفي األخطاء ولتطویر الرماةفعالیتيفي 
جراء المزید من التمارین التي من شأنها أن تحـسن مـن مـستوى الدقـة فـي الرمـي الحاجة إلى إ -٢

 .من خالل الدالة التمیزیة التي تم الحصول علیها من البحث) البندقیة والمسدس(

إمكانیة استفادة العاملین في التربیة الریاضیة عامة والرمایـة خاصـة فـي هـذا البحـث واعتمـادًا  -٣
 التــي تــؤثر علــى ناســبة للحــصول علــى التمییــزي بــین المتغیــراتعلــى الوســائل اإلحــصائیة الم

 .االنجاز بالرمي ولمختلف الفعالیات والفئات العمریة ولكل الجنسیین للخروج بنتائج جیدة
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